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Tymczasowy areszt wobec 22 – latka podejrzanego o spowodowanie     

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u 34 – letniego mężczyzny 

 

Sąd Rejonowy w Łęczycy na wniosek tamtejszej prokuratury, tymczasowo 

aresztował na okres 3 miesięcy, 22 – letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut 

spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u 34 – latka. Pokrzywdzony jest 

w stanie krytycznym. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 10.  

Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 marca br. w jednej z miejscowości 

powiatu łęczyckiego. Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany spotkał się z 34 – 

latkiem w godzinach popołudniowych. Pokrzywdzony miał wobec niego 

zobowiązania finansowe w kwocie 3000 złotych, które miały być przeznaczone na 

wspólne założenie działalności gospodarczej. 22 – latek zażądał zwrotu pieniędzy od 

pokrzywdzonego. Ten jednak oznajmił mu, że obecnie nie może zwrócić żądanej 

kwoty. Następnie, mężczyźni udali się do domu podejrzanego, gdzie wspólnie 

spożywali alkohol w jednym z budynków gospodarczych, znajdujących się na terenie 

posesji. Podejrzany nalegał, aby 34 – latek zwrócił mu pieniądze. Mężczyzna  

w dalszym ciągu się opierał. W pewnym momencie, 22 – latek chwycił za metalową 

łyżkę do kół i kilkukrotnie uderzył nią 34 – latka. Następnie, poszedł do budynku 

mieszkalnego.  

Po północy, nieprzytomnego 34 – latka znalazła siostra podejrzanego. 

Zawiadomiła pogotowie i policję. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala.  
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W wyniku zdarzenia doznał wielomiejscowych, rozległych złamań kości pokrywy 

czaszki i twarzoczaszki z krwiakiem śródczaszkowym. Jego stan jest krytyczny.  

W wyniku podjętych działań zatrzymano podejrzanego. Podczas przesłuchania 

przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.  Ze względu na grożącą mu 

surową karę i obawę matactwa, prokurator skierował do sądu wniosek o jego 

tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielił te argumenty i aresztował podejrzanego na 

okres trzech miesięcy.  
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